
Ujian nasional un
tuk para s iswa 
sekolah menengah 
atas baru saja ram

pung. Setelah itu tibalah musim 
penerimaan mahasiswa baru. 
Jutaan lulusan sekolah mene
ngah tingkat atas di seluruh ta
nah air berlombalomba masuk 
perguruan tinggi pilihan. Kini 
sudah banyak kampuskampus 
swasta yang memiliki kualitas 
oke, tidak kalah oleh perguruan 
tinggiperguruan tinggi negeri, 
sehingga tiap tahun diserbu 
para calon mahasiswa baru. 
Universitas Gunadarma, Ja
karta, adalah salah satunya. 

Reputasi International
Menginjak usianya yang 

ke 30  tahun ,  7  Agustus 
mendatang,Universitas Gu
nadarma yang kini memiliki  
12  lokasi kampus, sudah men
jadi “World Class University”. 
Menurut Rektor Universitas 
Gunadarma, Prof Dr E S Mar
gianti, SE, MM, citacita itu 
tentu tak berlebihan. Berbagai 
pengakuan dan penghargaan 
telah dikantungi Gunadarma, 
antara lain, pemeringkatan in
ternasional di bidang teknologi 
internet oleh Webometrics dan 
4ICU, serta pemberian rating 
oleh QSSTAR. “Tiap tahun ada 
50 paper hasil penelitian para 
dosen Universitas Gunadarma 
yang dipresentasikan di forum 
internasional, dan hingga kini 
sudah ada 165 hasil riset yang 
sudah memperoleh sertifikat 
HaKI,” papar Margianti.

Universitas Gunadarma 
kini giat membangun jeja
ring internasional, termasuk 
menyelenggarakan program 
internasional dan joint research 
dengan kampuskampus di 
luar negeri. Saat ini Gunadar
ma telah menjalin kerja sama 
dengan lebih dari 20 Perguruan 

Tinggi di berbagai Negara, di 
antaranya Bourgogne Univer
sityPerancis, Bielefeld Uni
versityJerman, Tokyo Univ. 
Of TechnologyJepang, Jiatong 
UniversityChina, University 
of New South WalesAustralia, 
Univ. de QuebecKanada, Har
vard University – Arboratum, 
USA. Pada 67 Mei yang lalu, 
Prof Margianti memimpin de
legasi Universitas Gunadarma 
untuk mengikuti 2011 World 
Summit of universities di Pa
ris. Pertemuan yang dihadiri 
40 delegasi dari seluruh du
nia tersebut mengambil tema 
“Building Knowledge in the 21st 
Century Through Cooperation and 
Exchange”. Di akhir pertemuan, 
UG pun menjadi satusatu per
guruan tinggi Indonesia yang 
menandatangani deklarasi 
bersama. Deklarasi tersebut 
menitikberatkan pada peran 
sentral perguruan tinggi da
lam membangun menyarakat 
dan sumbangsihnya dalam 
membangun etika, moral, dan 
solidaritas.  

Kiprah UG yang berhasil 
menembus WorldClass Uni
versity sesuai dengan tekad UG 
untuk semakin memantapkan 
jejaring kerja sama internatio
nal di bidang pengajaran dan 
penelitian, termasuk membuka 
program international dengan 
bekerja sama dengan PT luar 
negeri.  Namun reputasi inter
national tersebut tetap berpi
jak pada jatidiri dan identitas 
nasional yang tercermin pada 
civitas academika UG yang 
mengedepankan nilainilai 
Bhinneka Tunggal Ika. “UG 
pun berada pada garda terde
pan untuk menjaga empat pilar 
kebangsaan”, tambah Mar
gianti, yang pada 17 Mei 2011 
telah membuka secara resmi 
International Conference on Micro 
Finance and Sustainability Devel-

opment yang diselenggarakan 
oleh UG di Pontianak bekerja 
sama dengan mitra nasional 
dan international. 

Inovasi UG in Your Hand
Kepala Biro Adminstrasi Per

encanaan dan Sistem Informasi 
Universitas Gunadarma, Dr 
Budi Hermana, menyatakan 

bahwa mahasiswa baru terus 
meningkat tiap tahunnya. Ia 
menjelaskan bahwa semua 
jurusan di Universitas Gu
nadarma yang terdiri dari 29 
program studi D3, S1, S2 dan S3 
telah terakreditasi oleh BAN
PT dengan peringkat Baik dan 
Baik Sekali. Jumlah total dosen 
di Gunadarma saat ini menca

pai  1.300 orang,  terdiri dari 
26 profesor, 8 Dosen profesor 
Tamu, dan 150 doktor. 

“Universitas Gunadarma 
bertekad mencetak lulusan 
yang bukan hanya sekedar 
jobseeker, namun job creator” ujar 
Dr. Adang Suhendra, Ketua 
Program Studi Teknik Informa
tika. “Karena itu, kami menye

lenggarakan mata kuliah yang 
adaptif terhadap pengembang
an softskill yang sarat dengan 
teknologi inovatif berbasis 
ICT” tambahnya. Selain itu, 
kata Adang, keunggulan kuri
kulum UG adalah menerapkan 
muatan mata kuliah ICT (infor-
mation and Communication tech-
nology) dalam setiap program 
studinya, termasuk di bidang 
nonIT seperti psikologi, sastra, 
teknik arsitektur, teknik sipil, 
teknik mesin, teknik industri, 
teknik elektro, manajemen, dan 
akuntansi, kebidanan. 

Integrasi proses belajar dan 
mengajar  dan layanan infor
masi akademik yang dilakukan 

UG juga based on IT. “Kami 
telah menerapkan one-stop ser-
vices dalam layanan informasi 
akademik berbasis ICT”, kata 
Budi.  Adang menambahkan, 
“Kami telah meluncukan UG
One-Click dan UG in Your Hand, 
sebuah layanan informasi ber
basis mobile technology”. UG 
pun menjalin joint development 
dengan sejumlah provider, bah
kan bekerja sama dengan pe
rusahaan HP di China. “Kami 
bekerja sama dengan perusa
haan di China untuk memban
gun incubator teknologi dan 
pusat pengembangan mobile 
technology di UG”, tambah Dr 
I Made Wiryana Koordinator 
Kerjasama International UG 
yang bersama Adang menye
lesaikan program doktornya 
di Jerman.  

Memang semua serba mu
dah dan menyenangkan di 
Kampus UG yang tersebar, 
mulai dari Depok sampai Ja
karta Pusat dan dari Bekasi 
sampai ke Cengkareng. Walau
pun lokasinya tersebar, UG 
terkoneksi dengan jaringan 
fiber optics dengan didukung 
koneksi internet sebesar 65 MB. 
“Tiap mahasiswa, dosen, dan 
staf Gunadarma memiliki ac-
count untuk mengakses Digital 
Locker,” kata Budi. Tidak hanya 
melalui desktop komputer, 
Digital Locker juga dapat diakes 
di handphone. Inovasi Digital 
Locker ini telah membuat Gu
nadarma meraih penghargaan 
TESCA Special Award untuk 
kategori innovation pada acara 
Telkom Smart Campus Award 
Tahun 2009. Berkat kelebihan
nya dalam menerapkan virtual
class, UG pun telah dinobatkan 
sebagai Juara III pada kegiatan 
Festival ePendidikan 2010 
yang digelar Pusat Teknologi 
Informasi & Komunikasi Pen
didikan  Kementerian Pendidi
kan Nasional. 

Dengan segudang kelebih
annya itu, tak mengherankan 
jika tiap tahun Universitas 
Gunadarma makin diserbu 
mahasiswa baru. Mereka opti
mistis menyambut masa depan 
mereka di kampus yang penuh 
harapan. (S25)

Menjelang usia 30 tahun, 
Universitas Gunadarma (UG) telah 
menjelma menjadi Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS) terbesar di Indonesia 
dan mendapat pengakuan dari dunia 
international.

Reputasi International
dengan Identitas Nasional

Tiap mahasiswa, 
dosen, dan 

staf Gunadarma 
memiliki account untuk 
mengakses Digital 
Locker.”

Dr Budi Hermana
Kepala Biro Adminstrasi Peren-
canaan dan Sistem Informasi 
Universitas Gunadarma

DOK UG 

MOU: Bersama Rector of The Russian Economic University (GV Plekhanov) Tashkent Prof Kalandar Abdurakhmanov setelah 
penandatanganan MOU, Tashkent 25 Maret 2011.

DOK UG 

WORld SUMMIt Of UNIveRSItIeS: Prof Margianti sebagai pembicara pada forum World Summit of 
Universities dengan tema ‘Building Knowledge in The 21th Century Trough Cooperation and Exchange’ 
Paris 6 - 7 Mei 2011.
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